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NE kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, sağlıklı 
ve uzun bir yaşam için hareket etmek olmazsa olmaz 
gereksinimlerden biri! Buna karşın modern çağın yol 
açtığı hareketsizlik evden işe hatta sosyal yaşantı-
mıza sirayet ederek sağlıklı bir yaşam tarzından pek 
çoğumuzu hızla uzaklaştırıyor. Günlük hayatın bitmez 
yoğunluğu da çoğu kez egzersiz yapacak hal bırak-
mıyor! Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga 
Aydoğ hareketsizliğin kalp ve damar hastalıklarına 
bağlı ölümleri artırdığının bilimsel olarak 1950’li 
yılların başında ortaya konulduğunu belirterek “O 
günden bu yana giderek artan veriler, hareket etmenin 
sağlığımızı korumada; kalp damar hastalığı, yüksek 
tansiyon, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıkların 
tedavisinde önemli bir ilaç olduğunu göstermektedir. 
Egzersiz, hareket ve spor olmadan bizim ve özellikle 
çocuklarımızın, torunlarımızın sağlığının koruması 
mümkün değil gibi görünmektedir” diyor. Buna karşın 
toplumumuzda egzersizle ilgili bazı yanlış inanışlar 
fayda yerine zarara neden olabiliyor. Prof. Dr. Tolga 
Aydoğ, egzersizle ilgili doğru bilinen 5 yanlışı anlattı, 
işyerinde basit egzersiz yöntemleri önerdi…

DÜŞÜK ŞIDDETLI EGZERSIZLER DAHA AZ YARARLI: YANLIŞ!
Pek çok kişi, yürüme ve bahçe işleri gibi düşük 

şiddetli egzersizlerin vücut için daha az yararlı oldu-

ğunu düşünerek önemsemeyebiliyorlar. Oysa düşük 
şiddetli egzersizler – her gün olabildiğince çok bahçe 
işleriyle ilgilenmek veya haftanın 5 günü yarım saat 
düzenli ve tempolu yürümek ya da haftanın 3 günü 
20’şer dakika koşmak- genel sağlığı koruma da ve bir 
çok kronik hastalıklarla ilgili riskleri azaltmada ve 
yaşam süresini uzatmada ideal.

EGZERSIZDE  YORULURSANIZ O KADAR FAYDALI: YANLIŞ!
Antrenman sonrası yorgunluk hissedilmiyorsa 

egzersizin şiddetinin artırılması gerektiği düşüncesi 
doğru değil. ‘Ağrı yoksa gelişim yok’ öngörüsü kas 
iskelet sistemi ve kardiak sorunlara neden olabilecek 
bir görüş. Yapılan bilimsel çalışmalar, ağrıyı göz 
önüne almadan ciddi yüklenmelerin aşırı kullanım 
yaralanmalarına zemin hazırladığını ve birçok sağlık 
sorununu artırabildiğini ortaya koyuyor. Egzersizler ile 
beklenen sağlık ve fiziksel gelişme elde edilemiyorsa, 
hekimin onayının olması şartıyla yüklenme şiddeti, 
süresinive tipini artırmak, değiştirmek iyi olabilir.

KILOLU KIŞILERIN EGZERSIZLE KALPLERINI ZORLAMASI 
TAVSIYE EDILMEZ: YANLIŞ!

Kilolu olmak egzersiz yaparken kas iskelet ve 
kalp sorunu çıkma ihtimalini artırır ancak genel 
sağlığı uygun olan kişilerde, gerekli sağlık kontrolle-
rinin yapılması şartı ile çok şiddetli egzersizlerin bile 

yapılması mümkün. Ama kilolu olmanın bir çok ek 
sağlık sorunu yaratabildiğini de unutmamak gerekir. 
Öte yandan, egzersiz yapmayan normal kilolu bir 
kişinin kalp hastalığından ölme riskinin, egzersiz 
yapan şişman birinden daha çok olduğunu unutma-
mak gerekir.

MEKIK KARIN YAĞLARINI ERITIYOR: YANLIŞ!
Karın yağlarını eritmek için özel karın egzersizleri 

yapmak, örneğin mekik çekmek, sanılanın aksine çok 
etkili olmuyor. Doğrusu hiçbir egzersiz lokalize yağları 
eritmek için özel etkiye sahip değil. Ancak vücudumuz-
da genel yağımızın azalması istenen bölgedeki yağları 
azaltabilir. Buna karşın karın bölgesine yapılacak mekik 
gibi egzersizler, karın kaslarımızın belirgin görünür hale 
gelmesini sağlayabiliyor.

YAŞIN ARTMASI ILE METABOLIZMA YAVAŞLAR: YANLIŞ!
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı; Spor He-

kimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Bu söylem kısmen doğru 
ama metabolizmayı yavaşlatan en önemli unsur aslında 
yaşın artmasına bağlı olarak kişinin fiziksel aktivite-
sinin ve bunun sonucunda da kas kütlesinin azalma-
sıdır. Dolayısı ile yaşı bir kenara koyup hareketliliği, 
özellikle kuvvet egzersizleri ile kas kuvvetini artırmak; 
bir taraftan yaşlanmaya karşı durmaya, diğer taraftan 
metabolizmayı artırmaya olanak sağlar” diyor.

  

Üniversite, İstanbul Orman Bölge  
Müdürlüğü ile birlikte 2’nci Engelsiz 

Ağaç Dikme Şenliği’ni gerçekleştirdi.

  HÜSEYIN KILINÇ

İSTANBUL Üniversitesi En-
gelliler Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, ve İstanbul 

Üniversitesi Orman Fakültesi, 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 
ile birlikte “Engelsiz Ağaç Dikme 
Şenliği” düzenledi. Bu yıl 2’ncisi 
yapılan şenlik Şile Orman İşletme 
Müdürlüğü sorumluluk alanında 
gerçekleştirildi. 

Şenlikte engelli ve engelsiz öğ-
renciler birlikte ağaç diktiler. Şile 
Orman İşletme Müdürü Murat 
Çakır ağaç dikiminden önce yap-
tığı konuşmada şunları söyledi: 
“İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 
100 bin hektar orman sahası var. 
Bu alanın 60 bini Şile’de yer alı-
yor. Şile İşletme Müdürlüğü’nün 
yüzde 80’i ormanlarla kaplı. 57 
tane orman köyümüz var. Bu 
köylerde yaşayanlar genelde 

ormancılıktan geçimlerini sağlı-
yorlar. Buradaki ağaç türlerimizin 
çoğunluğu meşe, kayın, gürgen 
ve sahil çamından oluşuyor. Üç 
tane yangın gözetleme kulemiz 
var. Bugün yaklaşık 400 tane ağaç 
dikeceğiz.”

ENGELLILIK ZIHINLERDE  
OLAN BIR ŞEYDIR

İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabi-
litasyon Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi ve İstanbul Üniversitesi 
Engelliler Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Resa Aydın ise  Engelsiz Ağaç 
Dikme etkinliğini düzenledik-
leri için çok mutlu olduğunu 
belirterek, “İlk planladığımız 
günden itibaren İstanbul Orman 
Bölge Müdürlüğü ve Şile Orman 
İşletme Müdürlüğü bize çok 
destek oldu. Hepsine çok teşek-
kür ediyorum. Altı Nokta Körler 
Vakfı da etkinliklerimizde bize 
destek veriyor. Onlarla birlikte 
olmaktan çok mutluyuz. Burada 
İstanbul Üniversitesi’nin hemen 
her fakültesinden öğrencilerimiz 
var. Engelli ve engelsiz bütün öğ-
rencilerimizin birlikte el ele ağaç 
dikmelerini istiyoruz. Engellilik 
sadece zihinlerde olan bir şeydir. 
Eğer ortamı düzenlerseniz hiç 
kimsede engel yok. Biz birbirimi-
zi tanıyıp birbirimize dokundukça 
bunu daha iyi anlıyoruz. Bu işin 
çözümü birlikte bir şeyler yap-
mak. Bu yüzden buradayız” dedi.

İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Alper Çolak şunları ifade 

etti: “İstanbul Orman Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışan bütün 
personel büyük bir zevkle işini 
yapıyor. Bu da bize heyecan 
kattı. Bu tür organizasyonları 
yapmak aslında çok kolay değil. 
Ama biz çok süratli bir şekilde 
organize ettik. Hiçbir bürokratik 
engelle karşılaşmadık. Aksine 
çok destek aldık. Resa Hocam 
ile birlikte Orman Bölge Mü-
dürlüğü’ne projemizi ilettiğimiz 
zaman müdürlük projemize 
hemen destek verdi ve projemizi 
hızla gerçekleştirdik. Hem kendi 
fakültem adına hem de İstanbul 
Üniversitesi adına Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün tüm persone-
line teşekkür ediyorum. Bir yıl 
önce ektiğimiz fidanların boyu 
1 metreye ulaştı. Bundan dola-
yı özellikle engelli arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 
yıl bütün dünyadaki ülkelerin 
katılacağı “Dünya Engelsizler 
Ormanı” diye bir ağaçlandırma 
ortamı oluşturmak istiyorum. Bu-
nun için bir ön çalışma yaptım. 
Gelecek yıl sizleri tekrar aramız-
da görmek istiyoruz.”

Istanbul Üniversitesi'nden  
ANLAMLI  
ETKiNLiK

Küçükçekmece Belediyesi’nin Saba-
hattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle dü-

zenlediği ‘Kültür-Sanat ve Spor  
Günleri’ renkli görüntülere sahne oldu.

KÜÇÜKÇEKME-
CE Belediyesi’nin 
Sabahattin Zaim 
Üniversitesi işbir-
liğiyle düzenlediği 
‘Kültür-Sanat ve 
Spor Günleri’ renkli 
görüntülere sahne 
oldu. Sabahattin 
Zaim Üniversite-
si’nin Halkalı Kam-
püsü’ nde gerçek-
leşen ‘Kültür-Sanat 
ve Spor Günleri’ ne, 
Küçükçekmece Be-
lediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Be-
sim Müftüoğlu başta 
olmak üzere çok 
sayıda akademisyen 
ve üniversite öğ-
rencisi katıldı. Spor 
aktivitelerine katılan 
ve gösterileri izleyen 
öğrenciler ise 3 gün 
süren etkinlikte gö-
nüllerince eğlendi.

“BIRLIK VE BERABERLIK 
SAĞLAYACAK”

Etkinlikte söz alan 
Besim Müftüoğlu, 
“Kültür-Sanat ve 
Spor Günleri kap-
samında gerçekleş-
tireceğimiz nitelikli 
etkinlikler ve birbi-
rinden güzel bilim, 
sanat, kültür ve spor 
esintilerinin, siz sev-
gili öğrencilerimize 
üniversite hayatın-
da ve sonrasında 
birlik ve beraberlik 
sağlayacağı kanaa-
tindeyim. Burada da 
yapmak istediğimiz 
şey budur. Küçük-

çekmece gerçekten 
imrenilecek, örnek 
bir ilçe olsun istiyo-
ruz. Küçükçekmece 
öğrencilerimizin 
öğretim üyelerimizin 
hocalarımızın isteye-
rek geldiği uzun süre 
kaldığı kalmak iste-
diği bir ilçe olsun. Ve 
yine istiyoruz ki çok 
kıymetli hocalarımız 
öğrencilerimiz Kü-
çükçekmece'den çok 
güzel anılarla ayrıl-
sın, gittikleri yerler-
de de bizim gönüllü 
elçiliğimizi yapsın. 
Bütün çalışmalarımız 
bunun içindir bütün 
gayretimiz bunun 
içindir” dedi.

İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversite 
bahçesinde yapılan 
etkinlik kapsamın-
da, Yusuf Gonca-
gül, Serdar Tuncer 
ve Ceyhun Yılmaz 
Stand Up gösterisi-
ne öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi. 3 gün 
süren Kültür-Sanat 
ve Spor Günleri’nde 
eğlenceli Balon Fut-
bolu, Çim Voleybolu, 
Sokak Basketbolu, 
Balon Patlatma, Ha-
lat çekme, Bisküvi 
yeme, Yumurta ta-
şıma, Futbol Tenisi, 
Çuval yarışları, Glad-
yatör yarışı, Bowling 
yarışları, Geleneksel 
Dans yarışmaları ya-
pıldı. Dereceye giren 
öğrencilere ise kupa 
ve madalya verildi. 

MALTEPE Üniver-
sitesi geleneksel-
leştirdiği Rehberlik 
Sempozyumu'nun 
14'üncüsünü bu yıl 
8-9 Mayıs günlerinde 
Marmara Eğitim Kö-
yü'ndeki Marma Otel 
İstanbul’da gerçek-
leştirecek.

Ana başlığı “Reh-
berlik ve Psikolojik 
Danışmanlıkta Yeni 
Yaklaşımlar ve Uy-
gulamalar” olan 
sempozyum,  alan 
çalışanlarının ye-
terliklerini artırmayı 
hedeflemenin yanı 
sıra, psikolojik da-
nışma ve rehberlik 
mesleğine hazır-
lanan öğrencilere 
de alanda çalışan 
uzmanlarla tanışma 
fırsatı sağlıyor. Sem-

pozyumun birinci 
gününde “Toplum-
sal Cinsiyet”, “İhmal 
ve İstismarla Baş 
Etme”, “Bağımlılıkla 
Mücadele”, “Öfke 
Kontrolü” konula-
rının tartışılacağı 
paneller; ikinci 
gününde de, “Deği-
şen Ana Babalık”, 
“Çatışma Çözme ve 
Arabuluculuk”, “Aile 
Evreleri” gibi çok 
önemli konuları mer-
cek altına alan çalış-
taylar düzenlenecek. 
Sempozyum, Malte-
pe İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü, İstanbul 
Marmara Eğitim 
Vakfı, Maltepe Reh-
berlik ve Araştırma 
Merkeziyle yapılan 
işbirliğiyle gerçek-
leştirilecek.

ÜNiVERSiTELiLER  
gönüllerince eğlendi

Okul rehberleri Maltepe 
Üniversitesi'nde buluşuyor

EGZERSiZLE iLGiLi 
DOĞRU BiLiNEN  

5 YANLIŞ


